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 M?t h? th?ng ??c quy?n ???c thi?t k? ?? chuy?n ??i v?nh vi?n tóc, mà không s? d?ng
amoniac. T?t c? các s?n ph?m và ph? ki?n CHÍ ???c phát tri?n và xây d?ng ?? làm vi?c
hi?p ??ng trong H? TH?NG CHUY?N ??I CHI. Chuy?n ??i t?t c? các lo?i tóc t? mái tóc
xo?n ho?c xo?n vào tr?n tru và m??t. Các CHÍ CHUY?N ??I thay ??i cu?c s?ng c?a ng??i
dân, sinh h?c bi?n ??i mái tóc và c?i thi?n xây d?ng l?i. B?n y?u t? chính c?a h? th?ng cho
vi?c x? lý c?a tóc :
-
G?m- S?c m?nh c?a các ion
- Trái phi?u c?a ?? ?m
- Pure
l?a t? nhiênS? k?t h?p c?a t?t c? nh?ng y?u t? này t?o ra các h? th?ng CHUY?N ??I CHI,
?ó là m?t ?? xu?t m?i cho khách hàng. M?i kh?u ph?n chuy?n ??i WHO m?t kho?ng 2 gi?
th?i gian (ít h?n nhi?u so v?i d?ch v? t??ng t? khác mà ??t ??n 8 gi?). T?m và CHÍ máy s?y
tóc là nh?ng công c? c? b?n trong vi?c s? d?ng h? th?ng CHUY?N ??I CHI. 

 H? TH?NG GI?I THI?U tranformation bao g?m: 

 - S?N PH?M S? D?NG CHUYÊN NGHI?P
Giai ?o?n 1 gi?i pháp - pH 7 /10 -. Tóc t? nhiên màu ?? + màu xanh + tóc xanh ?i?u tr? tóc
m?ng và x?p
Giai ?o?n 2 gi?i pháp - pH 3/4 -. Bonder 

 - S?N PH?M K? THU?T / BÁN
CHI chuy?n ??i d?u g?i ??u.
?i?u tr? chuy?n ??i CHÍ.
CHI Keratin Mist.
CHI Silk Infusion. 

 - PH? KI?N
T?m g?m chuyên nghi?p trong CHÍ.
Máy s?y tóc chuyên nghi?p ion hóa CHÍ. 
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